Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1209 Rady města Vimperk ze dne 8.12.2008

záměr č. 1/1/09
prodeje nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu
vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk, označených jako budova bez č.p./č.e. (dvougaráž)
s parcelou KN st. č. 1561/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2789/2008 ve výši 193.930,- Kč. Cena dle znaleckého
posudku je požadována jako cena minimální. Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem.
Kupující dále před podpisem kupní smlouvy uhradí městu náklady spojené s oceněním výše
uvedených nemovitostí ve výši 800,- Kč a dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u
příslušného katastrálního pracoviště. Nabídky ke koupi se budou přijímat v podatelně Městského
úřadu Vimperk v průběhu zveřejnění záměru na jeho úřední desce, nejpozději poslední den
zveřejnění.
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je
v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 21.1.2009 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 1/1/09 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. č. 388402257.
Den zveřejnění: 6.1. 2009

Den sejmutí: 21.1.2009
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1210 Rady města Vimperk ze dne 8.12.2008

záměr č. 2/1/09
prodeje nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu
vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk, označených jako budova bez č.p./č.e. (stavba technického
vybavení) s parcelou KN st. č. 1842/53 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 499 m2, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2790/2008 ve výši 1.860.330,- Kč.
Cena dle znaleckého posudku je požadována jako cena minimální. Kupní cena bude zaplacena
před podpisem kupní smlouvy a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále před
podpisem kupní smlouvy uhradí městu náklady spojené s oceněním výše uvedených nemovitostí
ve výši 2.000,- Kč a dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště.Nabídky ke koupi se budou přijímat v podatelně Městského úřadu
Vimperk v průběhu zveřejnění záměru na jeho úřední desce, nejpozději poslední den zveřejnění.
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je
v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
2) Nabídka výše kupní ceny
3) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 6.2.2009 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 2/1/09 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. č. 388402257.
Den zveřejnění: 6.1. 2009

Den sejmutí: 6.2.2009
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1253 Rady města Vimperk ze dne 22.12.2008

záměr č. 3/1/09
pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001,
označených jako parcely zjednodušené evidence PK st. č. 303 o výměře 66 m2, PK st. č. 304 o
výměře 164 m2 a PK st. č. 305 o výměře 172 m2 za účelem zřízení plochy pro parkování vozidel.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 2. 2009 s tří měsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok nejméně však 100,-Kč/rok. Nájemce dále na vlastní náklady
provede odstranění černé skládky nacházející se na výše uvedených pozemcích a tyto vynaložené
náklady budou pronajímatelem kompenzovány takto stanovenou výší nájemného.
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je
v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 21.1.2009 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 3/1/09 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. č. 388402257.
Den zveřejnění: 6.1. 2009

Den sejmutí: 21.1.2009
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1258 Rady města Vimperk ze dne 22.12.2008

záměr č. 4/1/09
prodeje nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Hrabice na listu
vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk, označené jako parcela vedená ve zjednodušené evidenci,
tedy PK č. 52 o výměře 154 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
na 17.710,- Kč. Tato cena je požadována jako cena minimální. Pozemek bude prodán tomu
zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a
to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu
náklady za ocenění ve výši 500,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště.
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je
v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
2) Nabídka výše kupní ceny
3) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 21.1.2009 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 4/1/09 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. č. 388402257.
Den zveřejnění: 6.1. 2009

Den sejmutí: 21.1.2009
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 436 Zastupitelstva města Vimperk ze dne 15.12.2008

záměr č. 5/1/09
prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu
vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk, a to budovy bez č.p. s parcelou KN st. 2522/56.
Nemovitosti budou prodány za cenu minimálně ve výši ceny podle znaleckého posudku č.
2773/2008, tj. 1.327.460,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy a to do 30
dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále uhradí městu před podpisem kupní smlouvy
náklady spojené s oceněním výše uvedených nemovitostí ve výši 1.910,- Kč. Kupující rovněž
ponese náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště. Objekt je
v současné době užíván na základě nájemní smlouvy společností Městské služby Vimperk s.r.o.
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je
v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
2) Nabídka výše kupní ceny
3) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 26.1.2009 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 5/1/09 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. č. 388402257.
Den zveřejnění: 6.1. 2009

Den sejmutí: 26.1.2009
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1280 Rady města Vimperk ze dne 15.12.2008

záměr č. 6/1/09
pronájmu nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na LV 10001 pro Město
Vimperk označených jako:
- nebytové prostory v přízemí v objektu č.p. 332 postaveném na pozemku KN st. č. 260 o výměře
74,02 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok, tj. 14 804,- Kč.
- KN č. st. č. 261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 319 m2 včetně budovy bez č.p./č.e.
postavené na tomto pozemku o výměře nebytových prostor 210,31 m2 za nájemné ve výši 42 062,Kč.
- KN st. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 včetně budovy č.p. 577 postavené na
tomto pozemku o výměře nebytových prostor 128,30 m2 za nájemné ve výši 25 660,- Kč.
- KN st. č. 273/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 210 m2 včetně budovy bez č.p./č.e postavené
na tomto pozemku, o výměře nebytových prostor 224, 77 m2 za nájemné ve výši 44 954,- Kč.
- KN st. č. 264 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2 včetně budovy č.p. 158 postavené na
tomto pozemku, KN st. č. 265 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2 včetně budovy bez
č.p./č.e. postavené na tomto pozemku, KN st. č. 266 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 922 m2
včetně budovy bez č.p./č.e. postavené na tomto pozemku o celkové výměře nebytových prostor
4665,85 m2 za nájemné ve výši 933 170,- Kč.
- objekt č.p. 140 postavený na pozemku KN st. č. 270 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 984 m2
za nájemné ve výši 5 700,- Kč.
- KN č. 274 - ostatní plocha o výměře 1612 m2 za nájemné ve výši 161,20- Kč.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou se společností
Nemocnice Vimperk o.p.s., se sídlem Pivovarská 317, Vimperk, za účelem poskytování
zdravotnických služeb. Výše nájemného je stanovena částkou 200,-Kč/m2/rok (kromě objektu čp.
140) a z pozemků ostatní plochy ve výši 0,10 Kč/m2/rok
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je
v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
3) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 26.1.2009 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 6/1/09 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. č. 388402258.
Den zveřejnění: 6.1. 2009

Den sejmutí: 21.1.2009
Za Město Vimperk

